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Segítség tervezőknek: Nevato 
polcrendszer 3D fájlok
► 6. oldal 

Tovább bővülő sokszínűség: 
újabb élzárók a kínálatban
► 4. oldal 

Így lesz teljes a kép:
Egger hátfallemezek 
► 2. oldal 
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Így teljes a kép
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Cégünk minden területen átfogó, 
komplex kínálattal segíti a tervezők 
és kivitelezők munkáját.  
Jelenleg 170 különböző Egger bú-
torlap szín található meg választé-
kunkban, amelyek teljes szabadsá-
got biztosítanak a bútortervezésben. 
A lehetőségek tárháza azonban a 
most bevezetett 24 hátfal színnel 
lesz teljes. Egyes színekben így már 
akár a teljes bútoron színazonos ter-
mékekkel doglozhatunk: bútorlap, 
élzáró, munkalap, lamináttábla és 
-csík, hátfal.
A hátfalak 2,5 mm vasatagok, szí-
nük harmonizál a bútorlapoké-
val. Jó hír, hogy nem csak egész   
(2800 x 2090 x 2,5mm), hanem fél 
táblában (1398 x 2090 x 2,5 mm 
illetve 2800 x 1043 x 2,5 mm) is 
kapható a termék, de szállítása csak 
bútorlappal együtt megoldható.

U108 
Vanília
 BH010108000 

H1277
Világos Lakeland Akác
 BH021277000 

H1428
Woodline Mokka
 BH021428000 

H1334
Világos Ferrara Tölgy
 BH021334000 

H1502
Éger
 BH021502000 

H1137
Ferrara Csokoládé Tölgy
 BH021137000 

H1424
Woodline Krém
 BH021424000 

U999 
Fekete
 BH010999000 

W908 
Bázis fehér
 BH010908001 
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H1511
Bavária Bükk
 BH021511000 

H1709
Francia Dió
 BH021709000 

H3304
Pácolt Chateau Szürke Tölgy 
 BH023304000 

H3006
Zebrano Homok
 BH023006000 

H3704
Aida Dió Tabak
 BH023704000 

H1733
Majnau Nyír
 BH021733000 

H3331
Natúr Nebrasca Tölgy
 BH023331000 

H3080
Sierra Mahagóni
 BH023080000 

F501
Titán
 BH030501000 

H1706
Cseresznye
 BH021706000 

H3129
Merano Vörös
 BH023129000 

H1951
Calvados Vörös
 BH021951000 

H3332
Szürke Nebrasca Tölgy 
 BH023332000 

H1582 
Ellmau Bükk 
 BH021582000 

H1615
Romana Cseresznye
 BH021615000 
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Új élzárók
A fejlesztés nem áll meg. A piaci 
igényeknek megfelelően folyama-
tosan  bővítjük élzáróink kínálatát. 
Anyatekercses ABS választékunk-
ban már 145 szín található, me-
lyekből 0,4/21 mm-es és 2,0/21, 28, 
32, 42 mm-es méretben raktárkész-
letről, valamint egyedi méretben 
és akár 710 mm széles lepelben is 
rendelhetnek partnereink. Legújabb 
színeinket az alábbi táblázatban so-
roljuk fel. Természetesen az alábbi 

típusokból  is hamarosan csavar- 
takarók elérhetőek lesznek - mint 
valamennyi anyatekercses ABS ter-
mékünknél.
Teljes élzáró választékunk a korábbi 
számunkban közölt, 0,8 mm vas-
tag PVC élzárókkal együtt már 516 
színre bővült.
Internetes élzárókeresőnket is folya-
matosan aktualizáljuk:
http://foresteu.com/web/
forest/elzaro-kereso

Név Bútorlap kód Forest kód
Mogyoró Falco: 422 FS15 E5455
Vörös mahagóni Falco: 428 FS24 E4240
Toscana dió Falco: 510 FS15 E5465
Vörös szilva Falco: 550 FS15 E4012
Déli kőris Falco: 570 FS31 E4538
Yorki tölgy Falco: 584 FS22 E4621
Canyon tölgy Falco: 588 FS22 E4619
Barna autentikus tölgy Egger: H1151 ST10 E4765

A hónap struktúrlemeze
Ezúttal egy sokoldalúan felhasznál-
ható struktúrlemezre esett válasz-
tásunk. Képünkön a TL LINEA Old 
platin típusú felületet a tervező a 
bárpult frontjára alkalmazta, így 
csempészve további formát és játé-
kosságot az enteriőrbe. 

Tudta, hogy weboldalunkon a le-
töltések menüpont alatt már bárki 
letöltheti a kiválasztott SIBU felület 
képét?
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Segítség tervezőknek
Cégünk folyamatosan segíti a ter-
vezők munkáját. Ennek egyik 
fontos eleme a CAD alapú terve-
zőprogramok támogatása. Szá-
mos vasalatunk 3D rajza tölthe-
tő le ingyenesen weboldalunkról:  
http://www.foresteu.com/
web/forest/letoltheto-dwg. Ez 
a lista most a Nevato gardrób- és 
polcrendszer elemeinek .dwg ábrá-
zolásaival bővült tovább. 
Szintén a tervezésben nyújthatnak 
segítő kezet az Egger bútorlapok 
letölthető, nagy felbontású mintá-
zatai, amelyek szintén honlapunkon 
érhetőek el: 
http://www.foresteu.com/
web/forest/egger
Tervezzen Ön is szabadon segítsé-
günkkel!

Praktikusabb 
fakanáltartó

Új rögzítő szettek felnyíló 
vasalatainkhoz keskeny alumínium 
keretek eseténA hosszú ideje kínálatunkban sze-

replő LA9835 fakanáltartót a hosszú 
távú tapasztalatok alapján a gyártó 
egy funkciójának még inkább meg-
felelő típusra cserélte. A megújult 
termék műanyag csepegtető pohara 
egyszerűbben tisztítható és teljesen 
ellenáll a víz okozta esetleges káro-
sodásoknak.

VLA9835C fakanáltartó
 00006204501 

Keskeny alumínium keret alkalma-
zásánál gyakran jelentett problémát 
a felnyíló vasalatok alkalmazása, hi-
szen a kiválasztott keret és vasalat 
nem volt kompatibilis egymással. 

Egészen eddig. Új termékként ve-
zettük be a  választékunkban meg-
található újabb 5 felnyíló vasalathoz 
alkalmazható adaptert.

373.66.682 rögzítő szett Duo-
hoz
 00003330023 

372.91.599 rögzítő szett free 
flap-hez és free up-hoz
 00003331590 

373.69.905 rögzítő szett maxi-
hoz
 00003330037 

373.37.044 rögzítőszett free 
fold-hoz
 00003331690 



Ön a Forest Hungary hírlevelét olvasta. Örö-
münkre szolgál, hogy megtisztelt bennünket 
figyelmével! Amennyiben kérdése van, keres-
sen meg minket, készséggel állunk rendelke-
zésére!

Forest Hungary Kft.
8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 90/a
Tel.: 92/ 507-800 • Fax: 92/ 507-890
e-mail: info@foresteu.com
www.foresteu.com

Stilla Bútorok
A mindennapok kényelme
e-mail: info@stillaeu.com
www.stillaeu.com
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Megszűnő ter-
mékeink listája

Megszűnik a 
Senio ajtócsalád

Helyesbítés

Már most szólunk!

Megszűnő termékeink listája web-
oldalunkról tölthető le PDF formá-
tumban. Az adott hírlevélhez tartozó 
listát a letöltések/hírlevél menüpont-
ban érheti el.
Mivel megszűnő termékeink között 
található olyan, amely már nem sze-
repel a 2014 katalógusunkban, így a 
listában ezt külön jeleztük.

Senio ajtócsaládunkat beszállítási 
problémák miatt megszüntetjük. A 
megszűnés valamennyi frontra és ki-
egészítőre (párkány, fénycsőtakaró, 
polckorlát, pillérléc) vonatkozik. Az 
alkatrészek természetesen a készlet 
erejéig elérhetők választékunkban. 

Előző hírlevelünkben 6 munkalap-
hoz tévesen tüntettük fel kiegészí-
tő elemként a színazonos vízzárót, 
ugyanis azokhoz ezt a típust sajnos 
nem tudjuk biztosítani. Helyette a 
modern bútorokhoz kíválóan illesz-
kedő 62-es típusú alumínium, tég-
lalap alakú vízzárót ajánljuk (matt 
alumínium  00015710010  és fényes 
alumínium  00015710011 ).

Az érintett munkalapok:
H1180 ST37 Natural Halifax Oak
H1181 ST37 Tobacco Halifax Oak
H3309 ST28 Sand Gladstone Oak
H3325 ST28 Tobacco Gladstone Oak
F180 ST30 Cosmic White
F181 ST30 Cosmic Grey
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Játék - Mi ez? 
Újra jelentkezünk játékunkkal!
Az alábbi képen egy termék rész-
lete látható. A játék hűséges olva-
sóinknak egyszerű: arra vagyunk 
kíváncsiak, hogy melyik termé-
künkről van szó? Egy kis segítség: 
a megfejtés előző hírlevelünkben 
található!

A megfejtéseket a:
foresthungary@gmail.com 
e-mail címre várjuk. A helyes meg-
oldást beküldők között egy Forest 
ajándékcsomagot sorsolunk ki! 

FDS fiókrendszerünkhöz ajánljuk

Ezüst színű véggel az oldalmagasító

Felületváltás

FDS duplafalú fém fiókrendszerünk 
szerelése eddig is az egyik legegy-
szerűbb volt a hasonló termékek 
között. Mostantól még egy apró, 
ám annál fontosabb szerelési folya-
matot gyorsíthat fel segítségünkkel. 
A jövőben nem kell a fiókfenék és 
hátlap 18 mm-ről 16 mm-re törté-
nő visszamarásával bajlódnia, mert 
a fiókoldal színéhez illeszkedő szür-
ke és fehér, 16 mm vastag bútorlap 
táblában vagy akár méretre szabva 

is elérhető kínálatunkban.
A tábla mérete: 2800 x 2070 x 16 mm

W908 SM - bázis fehér
 B0010908160 
U763 ST15 - gyöngy szürke
 B0010763160 

Konfekcionált rendelését partnere-
inken keresztül, a pontos méretek 
megadásával adhatja le. 
(Súgó viszonteladóinknak: a két új 

lapot a weboldal már megszokott 
konfekcionált termék rendelő felüle-
tén találhatja, a szín megjelölés utáni 
vastagság pontosítással kiegészítve,  
pl. W908 SM - BÁZIS FEHÉR 16 mm 
vastag)

Ezeket az apró fejlesztéseket követ-
kező hírlevelünkben egy nagyobb 
lépéssel toldjuk meg: újabb jelentős 
tagokkal bővül az FDS fiókrendsze-
rek családja. Ugye már Ön is várja?

Az ART 9000 fém fiókoldalaink 
oldalmagasítójú rögzítőjét a korábbi 
fehér helyett ezüst színűre változ-
tatta a gyártó. A termék formája és 
funkciója változatlan maradt. A vál-

tozás az alábbi cikkszámokat érinti:

450 mm  00006608200  
500 mm  00006608210 
550 mm  00006608220 

Az F589 Fino Anthracite munkala-
punk és kiegészítőinek (lamináttábla, 
asztallap) felületi struktúrája kis mér-
tékben megváltozott, a korábbi ST21 
helyett ST22-es felülettel kapható. Az 
átállás az alkatrészeknél folyamatos.


